
Geveloplossingen

Bauhaus-serie: 
meer dan samenspel van 
modern en ambachtelijk

Baksteen wordt 
exclusieve 

architectuur

Klei wordt 
exclusieve baksteen

8 Unieke sorteringen, 
in 3 formaten



Geveloplossingen

Category
Product

Geveloplossingen

Iedere baksteen maakt indruk 
Bijzondere strengpers sorteringen van onze Wienerberger-
collega’s in Kirchkimmen, Duitsland. Voor bouwen met 
een verhaal dat over individualiteit en exclusiviteit gaat. 
Versmeltingen, sintering en lichte vervormingen maken 
elke baksteen uniek. Een typisch kleurenspel op rustieke 
oppervlaktes zorgt voor een ongeëvenaarde expressiviteit.

Historisch vakmanschap 
Het is Wienerberger gelukt om ambacht over te brengen 
naar een moderne productieomgeving. De vers gebakken 
bakstenen worden, zoals het eeuwenlang gebruikelijk was, 
met de hand gelost en gesorteerd. Het waarborgt de typi-
sche kwaliteit en menging van de bakstenen. 

Klassiek modernisme 
De Bauhaus-serie combineert traditie en moderniteit. De 
namen verwijzen naar de locaties die ‘groot werden’ met 
het klassiek modernisme volgens het Bauhaus: Rosslau, 
Weimar, Steglitz, Rotterdam, Zehlendorf, Krefeld, Chicago 
en Fagus Alfeld.

Ruimte voor ontwerpkwaliteit 
De bakstenen van de Bauhaus-serie krijgen karakter tijdens 
het specifieke bakproces. Klei wordt keramiek en exclu-
sieve kwaliteit. Juist de interactie tussen deze ambachte-
lijke vorm en modern bouwen maakt deze bakstenen 
bijzonder. Het contrast zorgt voor nieuwe ontwerpvrijheden 
met een persoonlijke signatuur.  
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Gevelbakstenen
Bauhaus-serie
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Geveloplossingen 4 5

Een ruwe oppervlaktestructuur. Een bijna 
onverwoestbare robuustheid. Zó zien 
bakstenen eruit die voor de eeuwigheid 
zijn gemaakt. 

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34488100  
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34488020 
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34488110 *

Een steeds wisselend kleurenspel, van 
geel tot dieprood en antraciet. Een stijl-
icoon voor indrukwekkende architectuur.

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34482740 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34482720
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34482620 *

Dieprood, een krachtige gevel die leeft. 
Iedere baksteen is anders, maar ze delen 
een opmerkelijke, donkere bezandings-
structuur.

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34481650 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34481600
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34481670 *

Traditioneel vakmanschap. Refererend aan 
de stad Weimar, vol met werelderfgoed. 
Een baksteen met typische, gesinterde 
oppervlaktes. 

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34481640 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34482730
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34481680 *

* op aanvraag

Gevelbakstenen
Bauhaus-serie

Steglitz
zwart kolen

Rotterdam
rood kolen

Rosslau
rood/paars kolen

Weimar
rood kolen
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Geveloplossingen 6 7

Zehlendorf, de wijk aan het water in Berlijn. 
Een heldere sortering met subtiele, donkere 
versmeltingen. Een baksteen met een prach-
tig beeld.  

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34485120 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34485070
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34485160 *

Een geelbruine structuur doorspekt met 
kleine kraters. Verre beelden van de planeet 
Mars. Bijna onaards moooi. 

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34479020 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34479050
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34479060 *

De grijze basiskleuren uit de stad Chicago 
werden verrijkt met fijne, bruine versmel-
tingen. Een grootstedelijke klassieker met 
toch een verfijnde structuur.

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34485130 
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34485080
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34485140 *

Een vlak, zandkleurig oppervlak doorregen 
met een grove sintering. Krefeld is een steen 
die vrijheid en natuurlijkheid geeft. 

BDF  (240x115x52 mm) art.nr. 34485110
NF    (240x115x71 mm) art.nr. 34485090
WF  (210x100x50 mm) art.nr. 34485150 *

Gevelbakstenen
Bauhaus-serie 

Zehlendorf
wit kolen

Fagus Alfeld
geel genuanceerd kolen

Chicago
grijs kolen

Krefeld
wit kolen

* op aanvraag
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Wienerberger B.V.
Hogeweg 95
5301 LK Zaltbommel
Postbus 144
5300 AC Zaltbommel

T 088 - 11 85 111
F 088 - 11 85 005 
info.nl@wienerberger.com 
www.wienerberger.nl/gevel 04
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ZEHLENDORF 
De interactie van traditioneel vakman-
schap en moderne architectuur. 
Oogverblindend individueel. 

STEGLITZ
Klassiek modernisme. Een exclusief 
gebouw komt tot leven. Zwart kolenvuur. 

ROSSLAU 
De charme van het contrast  en daardoor 
toch harmonie in het ontwerp. 

Brinkman Baksteencentrum

Luttenbergerweg 32
Luttenberg (Raalte)
Postbus 283
8100 AG Raalte
 T  0572 30 15 65    
 F  0572 30 16 84  
 E  info@brinkmanbaksteencentrum.nl
 I  www.brinkmanbaksteencentrum.nl


